
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ετό σχέδιο νόμου «Σχέσεις Κράτους - πολίτη. καθιέρωση
νέου τύπου δελτίου ταυτότητο: και άλλες διατάξεις».

Ποης τ η Βηΐ'λή to»’ Ελλήνοιν

Η αλλαγή της κοινωνίας μας. —ου επαγγέλθηκε και —ου 
αε συνέπεια πραγματο—οιεί η Κυβέρνηση, προϋποθέτε·.. —λέον 
των άλλων, μετασχηματισμό στη δομή, στη φυσιογνωμία και 
στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού την πρώτη τετραετία 
διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ έγινε σημαντικό 
έονο. Δεν έγιναν όμως όλα. Άλλωστε αυτό απαιτεί χρόνο 
αφού όλοι οι μηχανισμοί της δημόσιας ζωής ήταν διαστρε
βλωμένοι από την επί χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από 
παρατάξεις τη; δεξιάς. Ιδιαίτερα στο χώρο της δημόσιας 
διοίκησης η διασπορά και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο υπερσυγκεντρωτισμός και η 
άνιση κατανομή υπηρεσιών, η πολυνομία, ο παρασιτισμός, η 
ρουσφετολογία κ.λ.π. συνέθεταν τελικά την χαμηλή ποιότητα 
στην παροχή υπηρεσιών και την αντιπαραγωγικότητα της 
δημόσιας διοίκησης.

Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης, ορατής σε όλους, 
ήταν ότι τόσο ο πολίτης όσο και ο δημόσιος υπάλληλος 
ήσαν και οι δύο θύτες και θύματα ενός συστήματος :

Αυταρχικού στη δομή του.

Υπερτροφικά γραφειοκρατικού (με την έννοια του τυπο- 
λατρικού και βασανιστικού) στη λειτουργία του.

Καθυστερημένου τεχνολογικά και ανορθολογικού σε σχέση 
με το νέο ρόλο του κράτους πρόνοιας που καλείται να διαδρα
ματίσει συχνότερα και εναντικότερα σημαντικό ρόλο σε 
περιοχές και θέματα που κατά παράδοση ανήκαν στον ιδιω
τικό τομέα.

Καταπίεσης και πολλές φορές συναλλαγής.
Είναι αναμφισβήτητο ότι η Ελληνική δημόσια διοίκηση 

οργανώθηκε έξω και ερήμην του Λαού.
Για να ανταποκριθεί η δημόσια διοίκηση στη νέα αποστολή 

της επαναπροσδιορίσαμε τη θέση της στην όλη κοινωνική 
πραγματικότητα με κεντρικούς άξοντες :

Δημοκρατία και στη διοίκηση : δηλαδή ανοικτή διοίκηση, 
πληροφόρηση, συμμετοχή, κατάργηση της ανωνυμίας και 
ανευθυνότήτας, —υαισθητοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών 
στην κατεύθυνση ότι υπάρχουν για να εξυπηρετούν το κοινω
νικό σύνολο.

Εκσυγχρονισμός : Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να αγνοήσει τη μεγάλη πρόκληση 
της εποχής μας τη νέα τεχνολογία και ιδιαίτερα την πληρο
φορική. Μόνη όμως η εισαγωγή της νέας προηγμένης τεχνο
λογίας στη Δημόσια Διοίκηση δεν μπόρεσε ούτε μπορούσε να 
περιορίσει ή να απαλείψει τη συνολική δυσλειτουργία της. 
Δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να εξαφανίσει τη βαθειά ριζω
μένη δυσπιστία ή και πολλές φορές την εχθρότητα του πο
λίτη προς τη δημόσια διοίκηση αλλά και του δημόσιου υπάλ
ληλου προς τον πολίτη, σοβαρά εμπόδια για την ποιοτική 
αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και τελικά την άσκηση 
της Κυβερνητικής πολιτικής. Μόνη η νέα τεχνολογία, δίχως τη 
διαφάνεια στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης που να επι
τρέπει το δημοκρατικό και κοινωνικό έλεγχο είναι βέβαιο 
ότι βαθαίνει ακόμη περισσότερο τη δυσπιστία και κάνει 
επιθετική την αμοιβαία εχθρότητα Δημόσιας Διοίκησης και 
πολίτη. Η μεταγραφή επίσης των ιδίων γραφειοκρατικών 
τύπων, των ιδίων γραφειοκρατικών μεθόδων σε μια νέα 
τεχνολογική γ/.ώσσα μπορεί να καταστήσει πιο φλύαρη τη 
Δημόσια Διοίκηση πιο πολύπλοκη, πιο ακατάληπτη στο 
μέσο πολίτη και τελικά πιο αντιπαραγωγική.

Στα πλαίσια των παραπάνω βασικών εκτιμήσεων θέση 
και διαρκής κυβερνητικός στόχος είναι να λειτουργήσει η 
Δημόσια Διοίκηση με νέες συνθήκες και κατευθύνσεις με 
νέους θεσμούς και με νέες μεθόδους που βασικούς άξονες έχει

τον εκδημοκρατισμό της. τον εκσυγχρονισμό της και τη συμ
μετοχή της στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώραε. Αυ
τούς τους στόχους υπηρετεί και αυτό το σχέδιο νόμου. Τα 
θέματα που επιδιώκει ν’ αντιμετωπίσει δεν εξαντλούν του; 
στόχους τουε. Προηγήθηκαν άλλες νομοθετικές ποωτοβου- 
λίες της Κυβέρνησης που σχεδιάστηκαν πάνω στους ίδιους 
άξονες όπως :

Η κατάργηση των γενικών διευθυντών, που επέτρεψε την 
άμεση επαφή ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και στους αν
θρώπους που ασκούν την καθημερινή διοίκηση.

Η αντικειμενικό ποίηση των όρων πρόσληψης των υπαλ
λήλων στη Δημόσια Διοίκηση και η κατάργηση της πολυθε
σίας σ’ όλο το δημόσιο τομέα.

Η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
Η προώθηση θεσμικά και πρακτικά της πολιτικής της 

αποκέντρωσης τόσο προς τις νομαρχίες σε πρώτη τάση όσο 
και προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η μισθολογική αναβάθμιση των δημοσίων υπαλλήλων.
Και η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία συμπορεύεται 

και συνακόλουθε ίται :
Απ’ το σχέδιο νόμου για το νέο βαθμολόγιο των δημο

σίων υπαλλήλων.
Από την επέκταση των όρων πρόσληψης με αντικειμενικά 

κριτήρια για όλους τους υπαλλήλους, όλων των κατηγοριών 
στο Δημόσιο τομέα.

Τη θεσμική νομοθετική και πρακτική προούθηση της πλη
ροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση.

Από ένα νέο δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

Από το ώριμο νομοτεχνικά και έτοιμο για παράλληλη 
κατάθεση σχέδιο νόμου για την προστασία του πολίτη από την 
κατάχρηση των μεγάλων δυνατοτήτων της πληροφορικής.

Έτσι η Κυβέρνηση μπορεί να ισχυριστεί ότι το νομο
σχέδιο αυτό βρίσκεται στο μέσο μιας συνολικής θεσμικής 
παρέμβασης στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.

Η περιγραφή των νέων θεσμών αφήνεται στην Έκθεση 
των κεφαλαίων και άρθρων του σχεδίου νόμου. Όμως κρίθηκε 
αναγκαίο να καταγραφούν οι θεμελιώδεις αρχές και κατευ
θύνσεις αυτού του σχεδίου νόμου όχι τόσο για τη διευκόλυνση 
της νομικής ερμηνείας από το συγκεκριμένο κάθε φορά 
χρήστη του νόμου αυτού αλλά κυρίως για την επανεπιβε- 
βαιωση διακηρυγμένων αρχών της Κυβέρνησης στο χώρο 
της Δημόσιας Διοίκησης, για την καθαρότερη και εντονό
τερη μετάδοση των μηνυμάτων σε όλους τους αποδέκτες και 
κύρια στους πολίτες και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Αυτές οι αρχές και κατευθύνσεις είναι :

Α. Η διαφάνεια στη διοικητική δράση και η συμμετοχή 
του πολίτη σ’ αυτή.

Β. Η απλότητα και ταχύτητα στη λειτουργία της Δημό
σιας Διοίκησης.

Γ. Η δημιουργία σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνερ - 
γασίας ανάμεσα στα κρατικό όργανο και τον πολίτη, κά
νοντας και τους δύο αμοιβαία υπεύθυνους παράγοντες αυτής 
της νέας αναβαθμισμένης σχέσης.

Δ. Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων 
και κυρίως της πληροφορικής, με ισόρροπη ανάπτυξη του 
δημοκρατικού και κοινωνικού ελέγχου.

Με το νομοσχέδιο ειδικότερα :

1. Καθιερώνεται νέος τύπος δελτίου ταυτότητας (άρθρο 1 ) 
που θα τη χρησιμοποιεί ο πολίτης σ’ όλες τις συναλλαγές του 
με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Τα νέα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από τις νομαρχιακές 
υπηρεσίες (άρθρο 1, παρ. 2) που είναι στο εξής ot μόνες αρ
μόδιες για ό.τι έχει σχέση με τα δελτία ταυτότητας, θ', 
αστυνομικές αρχές παύουν να έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη. 
Έτσι καθιερώνεται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 ότι το 
αρχείο ταυτοτήτων τηρείται από τις αρχές που εξέδοσαν τα 
δελτία δηλαδή τις νομαρχιακές υπηρεσίες, οι οποίες το ενη
μερώνουν κ.λ.π.
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2. Κάβε δελτίο ταυτότητα; θα έχει ένα χαρακτηριστικό 
ιαι μοναδικό για κάβε πολίτη κωδικό στοιχείο : Τον Ενιαίο 
ιωδικό αριβμό Μητρώου που καθιερώνεται με το άρθρο 2 του 
ομοσχεδίου. Ο Ενιαίο; Κωδικό; Αριθμό; Μητρώου (ΕΚΑΜ ) 
ποτελεί βασική καινοτομία του νομοσχεδίου και ανοίγει 
ην είσοδο για τη χρήσιμο—οίηση τη; νέα; τεχνολογία; στη 
ημόσια διοίκησα, για την ουσιαστική εξυπηρέτηση των πο
τών.

Η μοναδικότητα του αριθμού που σχηματίζεται από το 
.ινδυασμό των ψηφίων τη; χρονολογία; γέννηση; με τον 
•πο γέννηση; προσδίδει ιδιαίτερο κόρο; στο δελτίο και το 
ιθιστά αξιόπιστο γιατί όσε; αλλαγές ταυτοτήτων και αν 
/μβούν για οποιονδήποτε λόγο ο Ενιαίο; Κωδικό; Αριθμό; 
ητρώου παραμένει ο ίδιο;. Η χρησιμοποίηση του Ενιαίου 
ωδικού Αριθμού Μητρώου ιο; αριθμό Μητρώου και στις 
ηρεσίε; του δημοσίου με τις οποίες κυρίως συναλλάσσεται 
πολίτη; θα οδηγήσει στην βαθμιαία κατάργηση των κάθε 
>ου; δελτίων, βιβλιαρίων και άλλων αποδεικτικών που 
αδιακά είτε θα αντικαθιστούν με το δελτίο ταυτότητα; ιίτε 

παύουν να ισχύουν, αφού με το δελτίο ταυτότητα; ως 
οδεικτικό στοιχείο τη; προσωπικότητα; του κατόχου και 
την τεχνολογική οργάνωση των υπηρεσιών θα μπορεί 

ιάθε πολίτη; να έχει με ταχύτητα και ασφάλεια όποια 
ηροφορία χρειάζεται για τι; υποχρεώσει; του, τι; εκκρε- 
-ητες, την άσκηση δικαιωμάτων του, την απόληψη πα- 
ών κ.λ.π. Κυρίως όμω; η καθιέρωση του Ενιαίου 
δικού Αριθμού Μητρώου κάνει δυνατή την παροχή 

-ρεσιών στους πολίτες από τις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς 
;.ιά δική του; ενέργεια π.χ. καθιστά δυνατή την αυτόματη 
ραφή στα σχολεία, την αυτόματη εγγραφή στους εκλο- 
ού; καταλόγου; κ.λ.π. Η απλοποίηση αυτή μακροπρό- 
αα θα απαλλάξει τις δημόσιε; υπηρεσίες από τεράστιο 
ο εργασία; και κατασπατάληση ανθρώπινου δυναμικού 
θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί παραγωγικότερα.

. Τα στοιχεία που περιέχονται στο δελτίο ταυτότητα; 
θρο 3.) προσαρμόστηκαν στη νέα λειτουργία του δελτίου.

’ εριέχονται μόνο όσα είναι απαραίτητα για την αποδει- 
ή του δύναμη, ορισμένα που συχνά ζητούνται από τι; 
/σιε; υπηρεσίες. Κοινό χαρακτηριστικό των στοιχείων 
νέων ταυτοτήτων είται ότι είναι αξιόπιστα και δε θίγουν 
προσωπικότητα του κατόχου. Έτσι δεν περιέχονται το 
υλικό αποτύπωμα, το θρήσκευμα, άλλο; αύξων αριθμό;
: από τον Ενιαίο Κωδικό Αριθμέ Μητρώου που είναι 
-τό πώς σχηματίζεται και τι δείχνει κάθε ψηφίο του 
ιο 2 παρ. 3 ). Επίσης δεν περιέχονται το επάγγελμα και η 
ινση κατοικία; που είναι γνωστό ότι συχνά α/λάζουν 
εν υπάρχουν εκτός από τη δήλωση του ενδιαφερομένου, 
χιστον για μεγάλο αριθμό πολιτών, αποδεικτικά στοι- 
-ια την ακ.ρίβειά τους. Επίσης δεν περιέχονται τα σχετικά 
φυσικά χαρακτηριστικά του κατόχου, που τίποτε δεν 

ρετούν αφού και αλλοιώνονται μ; την πάροδο του χρόνου 
ύσκολα πιστοποιούνται. Περιέχονται όμω; η εκπ/.ή- 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων γιατί συχνά ζητείται 
με το να περιέχεται στην ταυτότητα αποδεικνυεται u 
η ομάδα αίματος που είναι χρησιμότατο στοιχείο 

ερα σε περίπτωση ατυχημάτων και η εκλογική υπο- 
ση (ενορία) ώστε να μπορέσει να χρησιμεύσει η ταυ- 
ι και ω; εκλογικό βιβλιάριο στο μέλλον.

. ο άρθρο 4 ρυθμίζει τα σχετικά με την αντικατάσταση 
λτίου ταυτότητας. Στις περιπτώσεις μεταβολή; των 
.ων καθιερώνεται η εσωτερική διακίνηση των πράξεων 
εταβολών χωρίς καμιά ενέργεια του ενδιαφερομένου 
. καθώς και η έκδοση του νέου δελτίου.

ο άρθρο δ εισάγει το θεσμό του πεοσωρινού δελτίου 
ςτας. Το προσωρινό δελτίο ταυτότητα; περιέχει τον 
Κωδικό Αριθμό Μητρώου και τα προσωπικά στοιχεία 
τόχου. Έχει μεγάλη χρησιμότητα γιατί ω; προς τα 
α που περιέχει έχει την ίδια αποδεικτική δύναμη με τα 
ταυτότητας.

6. Οι διατάσεις του άρθρου 6 ρυθμίζουν την απόδειξη 
τη; ταυτότητα; του προσώπου, την κύρια δηλαδή αποστολή 
του δελτίου ταυτότητας και ρυθμίζουν τον τρόπο απόδειξης 
της ταυτότητα; προσώπου που δεν έχει δελτίο ταυτότητας, 
καθορίζονται ποια άλλα παραστατικά και έγγραφα είναι ισο
δύναμα.

7. Τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και παρασ-.ατικά έγ
γραφα κ.λπ. αποτελούν χαρακτηριστική εκδήλωση της 
γραφειοκρατικής διοίκησης και βασική πηγή ταλαιπωρίας 
των πολιτών Πολλά απ’ αυτά όταν καθιερώθηκαν επιτε- 
λούσαν κάποιο σκοπό, που σήμερα έχει πάψει να υπάρχει, 
αλλά εκφράζουν στην πράξη την καχυποψία της διοίκησης α
πέναντι στους πολίτες, ορισμένα είναι απαραίτητα όχι όμως 
για όλες τις περιπτώσεις που ζητούνται.

Βέβαιο όμως είναι πω; ο πολίτης αισθάνεται χαμένος 
μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα.

Με τις διατάξεις των άρθρων 7. 8. 9. 10 και 13 επιχειρείται 
η αποθεσμοποίηση των πιστοποιητικών : τα πιστοποιητικά 
περιορίζονται στα απο/.ύτω; απαραίτητα' όσα παραμένουν 
αποδεικνύονται καταρχήν είτε με το δελτίο ταυτότητα: είτε 
με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου' όσα εξαιρεθούν από 
τις nto πάνω ρυθμίσεις αναζητούνται εσωτερικά χωρίς τη 
μεσολάβηση του ενδιαφερόμενον που απα/ϋ.άσεται από την 
υποχρέωση να τα προσκομίσει. Επειδή όμως οι ρυθμίσεις 
αυτές δεν είναι υποχρεωτικές για τους πολίτες που για κάποιο 
λόγο προτιμούν να τους χορηγηθεί κάποιο πιστοποιητικό ή 
στην περίπτωση που ορισμένα απ’ αυτά εξαιρεθούν από τις 
πιο πάνω ρυθμίσεις ορίζεται ότι αποστέλλονται αυτά ταχυ
δρομικούς μέσα σε ορισμένη προθεσμία, γνωστά, στον ενδια
φερόμενο αφού αναγράφεται στο έντυπο της' αίτηση; που 
υποβάλλει.

Με το πλέγμα αυτών των διατάξεων που αλληλοσυμπληρο/- 
νονται, στο άμεσο μέλλον ο πολίτης θα απαλλαγεί οριστικά 
από το άγχος των πιστοποιητικών. Συγχρόνως όμως και οι 
δημόσιες υπηρεσίες θα απαλλαγούν από βασανιστικές διαδι
κασίες και άχαρες εργασίες, σε συνδυασμό δε με τις νέες 
τεχνολογικέ: εφαρμογές, η αποδοτικότητά τους θα αυξηθεί.

Κατά τη διατύπωση των ρυθμίσεων των άρθρων 7, 8. 9 
και 10 συνεκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε η απόδοση στην 
πράξη παρεμφερών διατάξεων που προϋπήρξαν όπως ο ν.
3983/59. το ν.δ. 105/69, το ν.8. 125/69, ο >ν. 1199/81
κλπ. Από τις διατάξεις αυτές άλλες δεν υλοποιήθηκαν καθό
λου, άλλες δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
άλλες, τέλος, λειτούργησαν προς τελείως διαφορετική κατεύ
θυνση από εκείνη για την οποία θεσπίστηκαν.

Αναλυτικότερα :

α) Με το άρθρο /. παράγραφος 1 καθιερώνεται η απο
δεικτική δύναμη των στοιχείων του δελτίου ταυτότητας. Ε
πειδή στο παρελθόν παρεμφερής ρύθμιση δε λειτούργησε γιατί 
οι υπηρεσίες επικαλούμενες άλλες διατάξει: κυρίως ειδικές, 
που απαιτούσαν την προσκόμιση πιστοποιητικών, τέθηκε 
ο κανόνα: ότι καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
απαιτεί υποβολή δικαιολογητικών για τα στοιχεία που προ
κύπτουν από το δελτίο ταυτότητας.

β) Οι διατάξεις, του άρθρου 8 θέτουν σε νέα βάση το 
θέμα της απόδειξη: γεγονότων ή στοιχείων με υπεύθυνη 
δήλωση του- ενδιαφερομένου.

Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή παρεμφερών διατάξεων 
διαπιστώθηκε :

Ότι η γενική εφαρμογή των διατάξεων κάμπτοταν από 
τη ρήτρα της διατηρήσεως των ειδικών διατάξεων που καθο
ρίζουν υποχρεωτική απόδειξή με ορισμένο τρόπο, ότι γινόταν 
κατάχρησς στην εφαρμογή τη; διάταξη: σε περιπτώσεις 
όπου δεν υπήρχε ανάγκη για υποβολή υπεύθυνης δήλωση: με 
αποτελέσματα να αποδεικνύεται η σοβαρότητα της ευθύνης 
όσων την υπέβαλαν και ότι υπήρχαν πολλές ψευδείς βεβαιώ
σεις που δε-/ μπορούσαν να αποδειχθούν.
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Με τη. νέα ρύθμιση. τίθεται ο γενικό; κανόνα; τη; δυνατό
τητα; απόδειξης στοιχείων με υπεύθυνη δήλωση. Παράλληλα 
όμω; δίνεται η δυνατότητα στι; υττηρεσιες να ελέγξουν, 
εφόσον το επιθυμούν, την υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία που 
τηρούνται από άλλε; υπηρεσίες.

Αυτό αναγράφεται ρητά στο νόμο ώστε να το έχουν υπόψη 
του; όσοι υποβάλλουν τέτοιες δηλώσεις. Οι ειδικέ; διατάξει; 
διατηρούνται μέχρι την έκδοση των αποσάσεων που ρυθμί
ζουν σε ποιέ; περιπτώσεις δεν μπορεί να υποβληθούν υπεύ
θυνε; δηλώσει;.

Με τη νέα ρύθμιση, που συμπληρώνεται με τις ποινικέ; 
διατάξει; τη; παρ. 6 και 7 του άρθρου 22. συνδυάζεται η 
εξυπηρέτηση των πολιτών με το δημόσιο συμφέρον.

γ) Με το άρθρο 9 καθιερώνεται η υποχρέωση των υπηρε
σιών να έχουν έντυπα αιτήσεων, ώστε να είναι εύκολο στου; 
πολίτε; να συντάσσουν τι; αιτήσεις χωρίς τη βοήθεια τρίτων.

Συγχρόνως στις αιτήσει; αυτέ; Θα περιέχονται και πληρο
φοριακά στοιχεία που κατατοπίζουν τον ενδιαφερόμενο σχε
τικά με το αίτημά του. Εφόσον δεν υπάρχουν έντυπα ή ο 
ενδιαφερόμενο; δεν ξέρει να γράφει την αίτηση συντάσσει ο 
αρμόδιος υπάλληλος. Η πρώτη περίπτωση έχει τεθεί για ν* 
μεριμνούν έγκαιρα οι υπηρεσίες για τον εφοδιασμό τους με 
έντυπα. Οι έντυπε; αυτέ; αιτήσεις όπου αντιγράφονται και τα 
απαραίτητα κάθε φορά στοιχεία του δελτίου ταυτότητα; 
διευκολύνουν την εφαρμογή της αποδεικτικής ισχύος του 
δελτίου ταυτότητας.

δ) Με το άρθρο 10 περιορίζονται με αποφάσεις του Υπουρ
γού Προεδρία; της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Τπουργού στα απολύτως απαραίτητα πιστοποιητικά 
Επειδή παρεμφερείς διατάξει; δεν λειτούργησαν στο παρελ
θόν με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι παύουν 
να ισχύουν διατάξει; που δε'/ τροποποιούνται, ούτε διατη
ρούνται ρητώς. Με τον τρόπο αυτό Οα υποχρεωθούν οι υπη
ρεσίες να επανεξετάσουν όλε; τις διαδικαστικές διατάξεις 
που εφαρμόζουν και να προχωρήσουν στη σύνταξη και προώ
θηση των σχετικών, υπουργικών αποφάσεων, διαφορετικά 
θα καταργηθούν αυτοδικαίως οι σχετικέ; διατάξει;.

8. Με το άρθρο 11 καθιερώνεται η υποχρέωση των δημο
σίων υπηρεσιών να έχουν χαρτόσημα και έντυπα υπευθύνων 
δηλώσεων ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τα βρούν 
επιτόπου και να μην ταλαιπωρούνται.

V. Το δικαίωμα πληροφόρηση; των πολιτών, την κατάρ
γηση τη; ανωνυμίας, της απρόσωπης διοίκησης που συντε
λούν στην ανευθυνότητα των οργάνων τη; διοίκησης εισάγουν 
οι διατάξεις του άρθρου 12. Με τις διατάξεις καθιερώνεται 
η υποχρέωση της διοίκησης να θέτει ανάλογα ριε κάθε περί
πτωση προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των 
πολιτών εφόσον όμω; δεν διεκπεραιωθεί μέσα στην προκαθο
ρισμένη προθεσμία η υπόθεση του πολίτη να τον ενημερώνει 
ποιος συγκεκριμένο; υπάλληλο; χειρίζεται την υπόθεσή του 
και γιατί καθυστέρησε.

Επίσης καθιερώνεται υποχρέωση στην υπηρεσία στην οποία 
έχει υποβληθεί αίτημα για το οποίο είναι αναρμόδια να το 
μεταβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία κ.αι να μην το βάλει στο 
αρχείο, όπως στην πράξη συμβαίνει πολλές φορές χωρίς καν 
να το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.

Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις αυτέ; εφόσον πρόκειται 
για καθολικές ή γενικές υποχρεώσει; των πολιτών όποις π.χ. 
η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το φόρο εισοδήματος 
ή απαιτούν σύμπραξη, του πολίτη ή παράστασή του ενώπιον 
συλλογικών οργάνων όπως π.χ. η συμμετοχή σε διαγωνιστι- 
κέ; διαδικασίες για πρόσληψη κλπ.

10. Με τις διατάξει; του άρθρου 13 καθιερώνεται η εσω
τερική διακίνηση των εγγράφων και πιστοποιητικών ώστε 
να απαλλαγεί ο πολίτης από την υποχρέωση να τα καταθέτει.

Επειδή η πλήρης εφαρμογή του άρθρου αυτού απαιτεί 
άρτια οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών γιατί διαφορετικά 
αντί να απλοποιήσει τη διοικητική δράση και να εξυπηρετήσει

τον πολίτη θα κατα/.ήξει στο αντίθετο αποτέλεσμα, προβλ.έ- 
πεται η σταδιακή εφαρμογή της.

11. Με τις διατάξεις του άρθρου 14 απλουστεύονται οι 
ρυθμίσεις για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφή; τη; 
επικύρωση; των φωτοαντιγράφων και της αποδεικτικής 
ισχύος αυτών.

12. Με το άρθρο 15 διευρύνεται η δυνατότητα τήρησης 
των αρχείων με μικροφωτογράφηση σ’ ολόκληρο το δημόσιο 
τομέα και ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με την απο
δεικτική ισχύ των μικροφωτογραφιών.

13. Με το άρθρο 6 θεσμοθετείται το δικαίωμα γνώση; των 
διοικητικών εγγράφων. Κάθε πολίτη; αποκτά το δικαίωμα 
να ζητά και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε διοικητικού 
εγγράφου, όχι μόνο αυτών για τα οποία θεμελιώνει έννουο 
συμφέρον. Με τον όρο διοικητικό έγγραφο εννοείται όχι 
μόνο τα έγγραφα με στενή έννοια του όρου αλλά ό.τι υπάρχει 
μέσα στα αρχεία τη; διοίκησης. Καθιερώνεται με το άρθρο 
αυτό η φανερή δράση της διοίκησης ή μ’ άλλεε λέξεις, «α
νοίγει» η διοίκηση στου; πολίτες.

Το βασικό δικαίωμα των πολιτών που καθιερώνεται για 
πρώτη φορά στη χώρα μας και αποτελεί θεμέλιο για τον 
αναπροσδιορισμό κράτους - πολίτη ενεργεί προς δύο κατευ
θύνσεις : Επιτρέπει και εγγυάται την πληροφόρηση των 
πολιτών για τις διοικητικές δραστηριότητες, τους δίνει τη 
δυνατότητα να τις αμφισβητήσουν και επομένως να υπερα
σπίσουν αποτελεσματικότερα τα γενικότερα συμφέροντά 
τους, είτε ατομικά είτε συλλογικά.

Συγχρόνως όμω; η διαφάνεια των φακέλων της διοίκησης 
που είναι προϋπόθεση απαραίτητη για μια δημοκρατική δια
χείριση των δημοσίων υποθέσεων ενεργεί ως μέσο και απο
τελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της γραφειο
κρατίας που γίνεται μ’ αυτόν τον τρόπο υπόθεση του κοινω
νικού συνό/.ου. του κάθε πολίτη που έχοντας γνώση των 
εσωτερικών της διοίκησης μπορεί να ελέγξει και να προτείνει 
λύσεις.

Επειδή πρόκειται περί νέου θεσμού και είναι ενδεχόμενο 
στην πράξη να εμφανιστούν περιπτώσεις που θα καθιστούν 
αναγκαία τη μη γνωστοποίηση, για λόγους δημοσίου συμ
φέροντος. και άλλων εγγράφων, που δεν αναφέρονται στο 
νόμο με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 το νέο δι
καίωμα καθίσταται πιο εύπλαστο.

14. Με το άρθρο 17 συνιστώνται στι; νομαρχίες και τους 
δήμους με πλ.ηθυσμό πάνω από 20.000 υπηρεσιακέ; μονάδες 
για την πληροφόρηση από τις υπηρεσίες που σήμερα υπάρχουν 
για να πληροφορούν και εξυπηρετούν τους πολίτες γιατί 
είναι πολ.υσήμαντες. με την έννοια ότι πληροφορούν, ενημε
ρώνουν και συμβουλεύουν του; πολίτες για όλ,ο το φάσμα των 
διοικητικών δραστηριοτήτων. Η ανάγκη των υπηρεσιών 
προέκυψε από τη διαπίστωση ότ. το υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα 
του πολ.ίτη σήμερα είναι να ξέρει πού πρέπει να απευθύνει, 
ποιά υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση τη; υπό
θεσή; του.

Οι υττηρεσιες αυτές, επίσης, που θα είναι σε άμεση προ
σωπική επαφή με τους πολίτε; θα φέρουν τη φωνή των πο
λιτών στη διοίκηση αφού θα δέχονται αποδείξεις και προ
τάσεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις και βελτίωση της 
λειτουργία; τη; διοίκησης. Καθιερώνεται και εδώ μια μορφή 
συμμετοχή; των πολιτών στην καταπολέμηση τη; γραφειο
κρατίας και της αναποτελεσματικότητας της δημόσιας διοί
κησης.

15. Με το άρθρο 18 ρυθμίζεται το θέμα της αντιγραφειο- 
κρατικής επεξεργασίας των νομοσχεδίων και κανονιστικών 
πράξεων γιατί όπως είναι γνωστό υπάρχει η τάση-στη οιοί- 
κηση να δημιουργεί γραφειοκρατία.

16. Με το άρθρο 13 ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργία; 
των συλλογικών οργάνων. Λύνονται με τι; διατάσεις ορισμένα 
προβλήματα που ταλαιπωρούν διοίκηση και πολίτε; αφού 
οι περισσότερε; ακυρώσεις διοικητικών πράξεων γίνονται



— 4 —

■■La κάποιο λόγο που έχει σχέση με συλλογικό όργανο. Για 
τη διατύπωση των διατάξεων έχει ληφθεί υπόψη η νομολο
γία του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.

17. Με το άρθρο 20 συνιστάται Επιτροπή σύνταξης του 
νώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που αποτελεί σπουδαιό
τατα αντιγραφειοκρατικό θεσμό και προστατεύει τους πο- 
-LTcC.

18. Με το άρθρο 21 περιορίζεται η ύλη που δημοσιεύεται 
πην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ώστε χωρίς να παραβλά
πτεται η αρχή της δημοσιότητας να λειτουργήσει αποδοτικό- 
ερα το Εθνικό Τυπογραφείο και να μην αποτελεί τροχοπέδη 
ης οικονομικής ζωής της χώρας.

19. Στο άρθρο 22 περιέχονται οι ποινικές διατάξεις του 
ομοσχεδίου, που διατυπώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
οίσκονται σε αρμονία με τις γενικές αρχές του Ποινικού 
κώδικα.

20. Με το άρθρο 23 συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτε- 
ικών και Δημόσιας Τάξης υπηρεσιακή μονάδα πληροφο- 
ικής. απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη του συστή- 
ατος των νέων ταυτοτήτων.

21. Τα άρθρα 22. 24. 25 και 26 του νομοσχεδίου απο- 
ελούν τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 1985

Οι Υπουργοί

ροεδρίας της Κυβέρνησης
. ΤΣΟΧΑΤΖΟπΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνη:
Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Εσωτερικών και Δημ. Τάξης 
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟ ΓΙΩΡΓΑΣ

Οικονομικών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΣΧΈΔΙΌ ΝΟΜΟΥ

ζέσεις κράτους — πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Νέος τύπος ταυτότητας.

Αρθρο 1.
Έκδοση δελτίου ταυτότητας.

1. Οι έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν πτοσωοινά 
-V Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της
αίας τους υποχρεούνται να εφοδιαστούν με δελτίο ταυτότη- 
;. που εκδίδετα: ατελώς. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
.ου αντού.

2. Τα δελτία ταυτότητας εκδίίονται από τις ϊ'ευθύζσεις 
ικτερικών των νομαρχιών και των Διαμερισμάτων της Νο- 
εχίας Αττικής στην περιφέρεια των οποίων γεννήθηκε ο 
χρέος, ύστερα από. αίτησή του. Για τους έλληνες πολίτες
γεννήθηκαν στο εξωτερικό, αρμόδια για την έκδοστ οελ- 

υ ταυτότητας είναι η Διεύ-δυνση Εσωτερικών που Διαμε- 
εατος Αθηνών της Νομαρχίας Αττικής. Για τους ανήλι
ε την αίτηση υποόάλλο: ο ένας από τους γονείς ή εκείνος 
έχε: την επιμέλεια του ανηλίκου ή ο επίτροπος.

λ Ειδικά ο: αξιωματικοί, οπαξιωματικοί κ.αι οπΖ.ίτες των 
τλων δυνάμεων και όσο: υπηρετούν στην Ελληνική Αστυ- 
ία. το Λιμενικέ Σώμα κα: την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
χρεούνται να εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας απο την 
ίδια κατά περίπτωση υπηρεσία. Στο δελτίο αυτό κατα- 
λζοντα: κα: όλα τα στοιχεία που ορίζοντα: στις διατάξεις 

άρθρου 3.
;. Ο: αρχές που εκδίδουν τα δελτία ταυτότητας υποχρεο-ύ- 
; να τηρούν ειδικό αρχεία ταυτοτήτων, στο οποίο φύλασ
σα: τα δικαιολογητικά. που υποβ/.ήθηκαν για την έκδο
του δελτίου ταυτότητας καθώς και αντίγραοό του.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτεοικών κα: Δημόσιας 
Τάξης καθορίζεται η διαϊικααία τήρησης κα: ενημέρωσης 
των αρχείων ταυτοτήτων από τις αρχές της παραγράφου 2 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κα: Δη
μόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
καθορίζεται η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης των αρ
χείων ταυτοτήτων από τις υπηρεσίες της παραγράφου 3 κα: 
κ.άύϊ άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 2.

Καθιέρωση Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητοωου.

1. Καθιερώνεται Ενιαίος Κώδιχος Αριθμός Μητρώου (Ε. 
Κ Α.Μ.) για κάθε ’Ελληνα πολίτη.

2. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση του Ενιαίου Κωδικού 
Αριθμσύ Μητρώου (Ε.Κ. AM.) είναι η διεύθυνση Εσωτερι
κών των νομαρχιών κα: των διαμερισμάτων της Ναυαρχίας 
Αττικής του τόπου της γέννησης του πολίτη. Για τη χορτ- 
γηση του Ενιαίου Κωδικού Αρι-ύαού Μητρώου (Ε.ΚΑ.Μ.) 
στους έλληνες πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αρμό
δια είναι η Διεύθυνση Εσωτερικών ταυ Διαμερίσματος Α-λη
νών της Νομαρχίας Αττικής.

3. Ο Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου (Ε.ΚΑ.ΜΓ 
σχηματίζεται από δέκα τρία (13) ψηφία κα: σύμβολα. Το 
πρώτο είνα: η ένδειξη αιωνόβιου. τα επόμενα δύο (2) προσ
διορίζουν τον κωδικέ αριθμό του νομού γέννησης, τα επόμενα 
τρία (3) τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης των γεννήσεων 
που γνωστοποιούνται στην αρμόδια για τη χορήγηση του Ε
νιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου (ΕυΚΑ.Μ.) διεύθυνση Ε
σωτερικών κ,ατά χρονολογία γέννησης, τα ακόλουθα έξι (CI 
σχηματίζουν τη χρονολογία γέννησης και το τελευταίο ψηφίο 
είναι το ψηφίο ελέγχου. Ο αύξων αριθμός των γεννήσεων που 

.καταχωρίστηκαν είναι μονός για τους άνδρες κα: ζυγός για 
τις γυναίκες.

4. Ο Ενιαίος Κωδικός Αφι-ύμές Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) 
αποτελεί τον αριθμό των ληξιαρχικών πράξεων, του δελτίου 
ταυτότητας, του εκλογικού βιβλιαρίου, του διαβατηρίου, του 
ασφαλιστσ/.ού βιβ/.ιαρίου, του βιβλιαρίου υγείας, του φορο
λογικού μητρώου, της άδειας ικανότητας οδηγού, του μη
τρώου αρρένων, του προξενικού μητρώου, του δημοτολογίου 
και του εκλογικού καταλόγου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης ρυθμίζεται η διαδικασία χορήγησης και καταχώρη- 
σης του Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου (Ε.ΚΑ.ΜΛ 
από τις αρμόδιες διευθύνσεις Εσωτερικών των νομαρχιών 
κ.αι των Διαμερισμάτων της Νομαοχίας Αττικής, που ιη;ο-ν 
ειδικό ασχείο Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου Έ.Τν. 
Α .Μ.) κ.αι κάθι άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κα: Δη
μόσιας Τάξης 7-α: του κατά περίπτωση αρμσδισυ Υπουργού 
ρυθμίζεται η διαδικασία καταχώρισης του Ε.ΚΑ.Μ. κα: 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εο αρμογη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 3.

Στοιχεία δελτίου ταυτότητας.

1. Τα δελτία ταυτότητας εκτός από τον Ε.ΚΑ.Μ. πε
ριέχουν τα επόμενα στοιχεία του μστοχου:

α. οωτογροιφια.
β. επώνυμο κα: κύριο όνομα.
γ. επώνυμο κα: κύριο όνομα του πατέρα κα: της μητέρας.
δ. επώνυμο κα: κύριο όνομα του συζυγου.
ε. χρονολογία της γέννησης ’’ημέρα, μήνα. έτος).
στ. το δή-ic ή την κοινότητα στο -δημοτολόγιο του οποίου 

είνα: γραμμένος κα: τον αύξοντα αριθμό της οικογενειακής 
του μερίδας.

η. το δήμο η την κοινότητα στο μητρώο αρρενων του οποιο- 
είνα: γραμμένος.


